
Imukyinen 

Nukkaamaton 

Helppo avaus ja suljenta 

Pinottava 

Pinnoille 

Yleistä 
Pintojen, laitteiden, lääkinnällisten laitteiden puhdis-
tukseen ja desinfioitiin yhdessä sopivien Dr. Weiger-
tin pintadesinfiointiaineiden kanssa. 

Käyttökohteita ovat pinnat mm. sairaaloissa,       
vanhusten palvelukodeissa / hoitokodeissa, kemian ja 
lääketeollisuuden alueilla, laboratorioissa sekä elin-
tarvikkeiden jalostusyrityksissä ja ammatillisissa 
keittiöissä. 

Soveltuu myös riskialttiille alueille, kuten neonatolo-
gia tai hematologinen onkologia VAH1-suosituksen2 
mukaisesti. 

 

Imukykyiset, nukkaamattomat ja kertakäyttöiset  
liinat optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.  
 
Erityisesti suunniteltu kannen aukko mahdollistaa 
kertakäyttöisen liinan helpon ottamisen astiasta, 
aukko mahdollistaa myös helpon uudelleen sulkemi-
sen, kansi lukittuu vaivattomasti kiinni. 
 
Pinottava ja tilaa säästävä.    
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Yleistä 

Tekniset tiedot 
• Materiaali 100 % PET 
• Liinoja rullassa 115 kpl 
• Rullan paino 425 g 
• Liinan koko 30 x 25 cm2 

Säilytys ja varastointi 
Säilytä pölyltä, kosteudelta ja suoralta auringonvalolta suojatussa paikassa. Varastoinnin säilyvyysaika 5 vuotta. 

Vaara– ja turvalausekkeet 
Hävitä astia, kun se on tyhjä ja suljettu. Katso tuotteen jäämien hävittäminen käyttöturvallisuustiedotteesta. 
Lisätietoja turvallisuustiedoista on EU-käyttöturvallisuustiedotteissa. 

• Monipuolinen, yhteensopiva monenlaisten Dr. Weigertin pinta-desinfiointiaineiden kanssa, osoitettu          
4-alatestillä (EN 16615). 

• Käyttövalmiiden liinojen desinfiointivaikutus on oikein säilytettyinä 28 päivää, osoitettu 4-alatestillä      
(EN 16615) 

• Kätevä pakkaus sisältää pyyherullan sekä tukevan kahvan, jotta käyttö on turvallista ja helppoa. 

• Uudelleen suljettavan pakkauksen ansiosta pyyhkeet eivät pääse kuivumaan ja saastumaan, mikä takaa 
korkean hygieniaturvallisuuden. 

• Vastaa - yhdessä seuraavien pinta-desinfiointiaineiden kanssa - VAH1:n vaatimuksiin.                     
"Suositus kriittisten kohteiden kontrolloimiseksi kun käytetään liinoja pyyhkimiseen pinnan desinfiointia 
varten." 

Käyttö ja annostelu 

• Ennen käyttövalmiiden kertakäyttöisten liinojen valmistelua desinfioi kädet ja käytä suojakäsineitä.  

• Avaa annostelijan kansi ja poista sulkusuoja. Täytä sitten astia hitaasti 2,25 litralla käyttövalmista desinfi-
ointiaineliuosta. Noudata tarkasti desinfiointiaineen annosteluohjeita. 

• Vedä ensimmäinen liina annosteluaukosta, repäise se irti, jonka jälkeen heitä se pois. 

• Sulje kansi tiukasti. Täytä annostelupakkaukseen seuraavat tiedot: (tuotteen nimi, erä, valmistuspäivä-
määrä, pitoisuus, käyttöpäivämäärä). 30 minuutin kuluttua liinat ovat käyttövalmiita. 

• Pyyhi desinfioitavat pinnat varovasti RTF -liinalla. Turvallista desinfiointia varten varmista, että pinnat 
ovat täysin kostutetut ja noudata tuotekohtaista vaikutusaikaa. Hävitä liina asianmukaisesti. 

• Pidä liinojen annostelija aina tiiviisti suljettuna, kun olet ottanut liinan. 

• Liinojen hävittäminen: Kierrätä liinat, kaikki tuotejäämät ja annostelija asianmukaisesti käytön jälkeen tai 
säilyvyysajan päätyttyä. 

• Kostutettuja RTF -liinoja voidaan käyttää jopa 28 päivän ajan jos annostelijan kansi on suljettu tiiviisti. 

Soveltuvuus: 

• neoform Classic  

• neoform MED FF 

• neoform Rapid 

• neoform K plus  

• neoform K sprint 

Huomautuksia käyttöön: 

• Vain ammattikäyttöön. 

• Ei sovellu vauvanhoitoon. 

• Ei sovellu ihon desinfiointiin.  

• Älä hävitä WC-pönttöön.  

• Älä käytä kuivia liinoja. 


